Den Haag, 7 mei 2021

HERZIENE CONVOCATIE (i.v.m. nieuwe datum a.g.v. overlap met plenair debat; was 11 mei
2021)
Voortouwcommissie:

vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Volgcommissie(s):
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42, 60
47, 50
49, 50, 61
43
35, 36, 38

Activiteit:
Datum:
Tijd:
Openbaar/besloten:

Procedurevergadering
woensdag 12 mei 2021
16.30 - 17.30 uur
openbaar

Onderwerp:

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Regeling van werkzaamheden
1.

Agendapunt:

Regeling van werkzaamheden

Zaak:

Verzoek bij commissie-regeling van werkzaamheden - griffier, D.S. Nava - 6
mei 2021
Voorlopig overzicht commissie-regeling van werkzaamheden cie. EZK 11 mei
2021 - 2021Z05591
Ter bespreking.

Voorstel:

Brievenlijst
2.

Agendapunt:

Brievenlijst (zie de zaken en de voorstellen op de brievenlijst)

Uitnodigingen
3.

Agendapunt:

Aanbod door Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voor
technische briefing over gaswinning Groningen

Zaak:

Brief derden - Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen te Groningen 28 april 2021
Aanbod Kennisplatform Leefbaar en Kansrijk Groningen voor technische
briefing over gaswinning Groningen - 2021Z07236
Ter bespreking.

Voorstel:

4.

Agendapunt:
Noot:

Kennismakingsgesprek met de Raad van State
De Raad van State wenst graag een kennismakingsgesprek te voeren met de
nieuw gekozen Kamer, i.c. de vaste commissie voor EZK.

Wet- en regelgeving
5.

Agendapunt:

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele
suppletoire begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten
steunmaatregel mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit)

Zaak:

Begroting - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 13
april 2021
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken
en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Zevende incidentele suppletoire
begroting inzake FieldLabs, uitvoeringskosten steunmaatregel
mobiliteitscluster en rente voucherkredietfaciliteit) - 35805
Ter bespreking.
• Bepalen of het wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien het wetsvoorstel niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel
de inbrengdatum voor feitelijke vragen voor het verslag vast te stellen op
27 mei 2021.

Voorstel:
Noot:

6.

Agendapunt:

Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van
de uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van
het gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische
wijzigingen van het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van
het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk
Wetboek in verband met de nationale toepassing van de mogelijkheid
tot privaatrechtelijke handhaving van het mededingingsrecht

Zaak:

Wetgeving - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 maart 2021
Wijziging van de Mededingingswet in verband met het expliciteren van de
uitsluiting van het kartelverbod van gedragingen in het kader van het
gemeenschappelijke landbouw- en visserijbeleid en technische wijzigingen van
het concentratietoezicht, en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met de nationale
toepassing van de mogelijkheid tot privaatrechtelijke handhaving van het
mededingingsrecht - 35770
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel is, is het voorstel de
inbrengdatum voor het verslag te bepalen op 3 juni 2021 om 12.00 uur.
• Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.
LNV

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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7.

Agendapunt:

Voorstel van rijkswet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging
van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een
bevoegdheid van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
om ter bescherming van de volksgezondheid in een noodsituatie of
crisis een dwanglicentie te kunnen verlenen voor een farmaceutisch
product, een medisch hulpmiddel of een medisch hulpmiddel voor invitrodiagnostiek (Rijkswet dwanglicenties farmaceutische producten
en medische hulpmiddelen)

Zaak:

Initiatiefwetgeving - Tweede Kamerlid, C.E. Ellemeet (GroenLinks) - 19 april
2021
Voorstel van rijkswet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de
Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de introductie van een bevoegdheid van
de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om ter bescherming van de
volksgezondheid in een noodsituatie of crisis een dwanglicentie te kunnen
verlenen voor een farmaceutisch product, een medisch hulpmiddel of een
medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek (Rijkswet dwanglicenties
farmaceutische producten en medische hulpmiddelen) - 35809-(R2152)
Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en de reactie van de
initiatiefnemer(s) daarop afwachten.
VWS

Voorstel:
Volgcommissie(s):

8.

Agendapunt:

Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit
hernieuwbare bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare
energie voor garanties van oorsprong)

Zaak:

Wetgeving - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout - 21
april 2021
Regels omtrent garanties van oorsprong voor energie uit hernieuwbare
bronnen (Wet implementatie EU-richtlijn hernieuwbare energie voor garanties
van oorsprong) - 35814
Ter bespreking.
• Bepalen of dit wetsvoorstel al dan niet controversieel is.
• Indien dit wetsvoorstel niet controversieel is, is het voorstel de
inbrengdatum voor het verslag te bepalen op 3 juni 2021 om 12.00 uur.

Voorstel:
Noot:

9.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde
broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de
handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit
Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende
gefluoreerde broeikasgassen en enkele technische wijzigingen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 23 april 2021
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit gefluoreerde
broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen in verband met de
handhaafbaarheid van het nakomen van enkele verplichtingen uit Verordening
(EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen
en enkele technische wijzigingen - 29383-360
Ter bespreking.
• Bepalen of dit ontwerpbesluit al dan niet controversieel is.
• Indien dit ontwerpbesluit niet controversieel is, is het voorstel dit voor
kennisgeving aannemen.
• Betreft een voorhang: de voorlegging geschiedt in het kader van de
wettelijk voorgeschreven voorhangprocedure (artikel artikel 21.6, vierde
lid van de Wet Milieubeheer) en biedt de Kamer de mogelijkheid zich uit te
spreken over het ontwerpbesluit voordat het aan de Afdeling advisering
van de Raad van State zal worden voorgelegd en vervolgens zal worden
vastgesteld. De voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies
van de Afdeling advisering van de Raad van State geschiedt niet eerder

Voorstel:
Noot:
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dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der StatenGeneraal is overgelegd. Op grond van aanwijzing 2.38 van de
Aanwijzingen voor de regelgeving wordt deze termijn in verband met het
meireces van uw Kamer verlengd tot 31 mei 2021.

10.

Agendapunt:

Verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 april 2021
Verlenging subsidiemodule Groeifaciliteit - 35420-258
Ter bespreking.
• Bepalen of dit ontwerpbesluit al dan niet controversieel is.
• Indien dit ontwerpbesluit niet controversieel is, is het voorstel dit voor
kennisgeving aan te nemen.
• Betreft een voorhang: het ontwerpbesluit behelst regeling die strekt tot
wijziging van het tijdstip, waarop de subsidiemodule Garantie gericht op
financiering met risicokapitaal voor ondernemers (Groeifaciliteit) van de
Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies vervalt. De voorlegging van dit
ontwerpbesluit geschiedt in het kader van de wettelijk voorgeschreven
voorhangprocedure (artikel 4.10, zevende lid, van de
Comptabiliteitswet 2016), en biedt de Kamer de mogelijkheid zich tot en
met 9 juni 2021 uit te spreken over het ontwerpbesluit voordat deze zal
worden vastgesteld. Het ontwerpbesluit beoogt de subsidiemodule te
verlengen tot 1 juli 2023.

Voorstel:
Noot:

11.

Agendapunt:

Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met
wijziging Gids proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) aanvulling

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 28 april 2021
Ontwerpbesluit wijziging Aanbestedingsbesluit in verband met wijziging Gids
proportionaliteit (rechtsverwerkingsclausules) - aanvulling - 32440-116
Ter bespreking.
• Bepalen of dit ontwerpbesluit al dan niet controversieel is.
• Indien dit ontwerpbesluit niet controversieel is, is het voorstel dit voor
kennisgeving aan te nemen.
• Betreft een voorhang: aanvulling op de eerder aan de Kamer voorgelegde
wijziging Gids proportionaliteit. De staatssecretaris biedt twee extra
weken, buiten het meireces, om de aanvulling te bestuderen. Dit biedt de
Kamer de mogelijkheid om zich uit te spreken tot en met 24 mei 2021.

Voorstel:
Noot:

12.

Agendapunt:

Verlenging garantieregelingen KKC en GO-C

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 april 2021
Verlenging garantieregelingen KKC en GO-C - 35420-262
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze voor
kennisgeving aan te nemen.
• Betreft een voorhang: deze voorlegging geschiedt in het kader van de
voorhangprocedure, bedoeld in artikel 4.10, zevende lid, van de
Comptabiliteitswet 2016. Dit artikel noemt een termijn van 30 dagen en
biedt de Kamer de gelegenheid zich uit te spreken over de
ontwerpregeling voordat deze gepubliceerd zal worden.

Voorstel:
Noot:
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Stukken van de minister van EZK
13.

Agendapunt:

Evaluatie inzake Opslag Duurzame Energie en toekomstverkenning
ODE

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 april 2021
Evaluatie inzake Opslag Duurzame Energie en toekomstverkenning ODE 30196-752
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.
• Vanwege de overvolle agenda van het commissiedebat Klimaat en energie
van d.d. 10 juni 2021 worden de brieven van deze procedurevergadering
aangaande Klimaat en energie voor een volgend, te zijner tijd te voeren
commissiedebat gepland.

Voorstel:
Noot:

14.

Agendapunt:

Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1
februari 2021, over Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden
(NOZ TNW)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 april 2021
Beantwoording vragen, gesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 1 februari
2021, over Net op Zee Ten noorden van de Waddeneilanden (NOZ TNW) 35092-26
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

15.

Agendapunt:

Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 30 maart 2021
Afspraken met Tata Steel over CO2-reductie - 32813-677
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet cotroversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te agenderen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat
Klimaat en energie.
• Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering.
• De minister is verzocht aan te geven wat de consequenties zijn van het
controversieel verklaren van deze brief. Zie voor zijn antwoord de zaak
hieronder.

Voorstel:
Noot:

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 23 april 2021
Gevolgen controversieel verklaren Expression of Principles met Tata Steel 2021Z06919
Zie hierboven.
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16.

Agendapunt:

Informatie over procedures Wet verbod op kolen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 16 april 2021
Informatie over procedures Wet verbod op kolen - 32813-681
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te betrekken bij het plenaire debat over de Wet verbod op kolen.
• De minister biedt vertrouwelijke technische briefings aan over de
internationale arbitrageprocedure indien daar behoefte aan is.

Voorstel:
Noot:

17.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over klimaat en energie (o.a.
Kamerstuk 32813-624)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 21 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over klimaat en energie (o.a. Kamerstuk
32813-624) - 32813-682
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

18.

Agendapunt:

Update transportcapaciteit op het elektriciteitsnet

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 21 april 2021
Update transportcapaciteit op het elektriciteitsnet - 29023-268
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

19.

Agendapunt:

Uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input
ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving
(Kamerstuk 35570-XIII-37)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 21 april 2021
Uitvoering van de motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen
bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving (Kamerstuk
35570-XIII-37) - 32813-685
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:
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20.

Agendapunt:

Visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 april 2021
Visie op het warmtesysteem en de ontwikkeling daarvan - 30196-754
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

21.

Agendapunt:

Adviesrapport van de Stuurgroep Extra Opgave over de
elektriciteitsbehoefte vanuit de industrie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 april 2021
Adviesrapport van de Stuurgroep Extra Opgave over de elektriciteitsbehoefte
vanuit de industrie - 32813-683
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

22.

Agendapunt:

Resultaten Mission Innovation en deelname tweede fase

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 april 2021 - 31239-331
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

23.

Agendapunt:

IBO financiering energietransitie "Beleidsmatige keuzes in kosten,
prikkels en verdeling"

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 april 2021 - 2021Z07128
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

24.

Agendapunt:

Eindrapport van de Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050
"Het energiesysteem van de toekomst"

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 28 april 2021 - 32813-684
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.
• Indien daartoe behoefte is, zijn de netbeheerder/netwerkbedrijven bereid
een technische briefing over het rapport te geven.

Voorstel:
Noot:
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25.

Agendapunt:

De rol van Energie Beheer Nederland (EBN) in de energietransitie

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 4 mei 2021
De rol van Energie Beheer Nederland (EBN) in de energietransitie 2021Z07379
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor een te zijner tijd te voeren commissiedebat Klimaat
en energie.

Voorstel:
Noot:

26.

Agendapunt:

Besluit op Wob-verzoek AmCham

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 26 april 2021
Besluit op Wob-verzoek AmCham - 32637-452
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te agenderen voor het commissiedebat Bedrijfslevenbeleid op 17 juni
2021.

Voorstel:
Noot:

27.

28.

Agendapunt:

Toestemming technische briefing bekostiging investeringsvoorstellen
uit het Nationaal Groeifonds

Zaak:

Voorstel:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 3 mei 2021
Toestemming technische briefing bekostiging investeringsvoorstellen uit het
Nationaal Groeifonds - 2021Z07356
Voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt:

Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 april 2021
Bekostiging investeringsvoorstellen uit Nationaal Groeifonds - 35570-XIX-28
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te betrekken bij de behandeling van de suppletoire begroting in
verband met de Voorjaarsnota (zie stafnotitie met behandelvoorstel
hieronder).
• In de vorige procedurevergadering is besloten de Adviescommissie
National Groeifonds te vragen een technische briefing te verzorgen naar
aanleiding van deze brief en de staf te verzoeken een notitie op te stellen
over de verdere behandeling van het Nationaal Groeifonds.
FIN, I&W

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
Zaak:
Voorstel:
Volgcommissie(s):

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 6 mei 2021
Stafnotitie Behandeling Nationaal Groeifonds - 2021Z07481
Ter bespreking.
I&W, OCW

8

29.

Agendapunt:

Verslag van een schriftelijk overleg over Mijnbouw/Groningen
(Kamerstuk 29684-213)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over o.a. mijnbouw/Groningen (Kamerstuk
29684-213) - 2021Z06832
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli
2021.

Voorstel:
Noot:

30.

Agendapunt:

Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA
Groningen, afbouw van de export naar België

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 16 april 2021
Operationele Strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA Groningen,
afbouw van de export naar België - 33529-868
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te agenderen voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli
2021.

Voorstel:
Noot:

31.

Agendapunt:

Waardevermeerderingsregeling

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 30 april 2021
Waardevermeerderingsregeling - 33529-867
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het commissiedebat Mijnbouw/Groningen op 1 juli 2021.
BiZa

Agendapunt:

Wijziging NFP in verband met verdeling 3,5 GHz-band

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 april 2021
Wijziging NFP in verband met verdeling 3,5 GHz-band - 24095-532
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor het commissiedebat Telecommunicatie d.d. 20 mei
2021.
• In de procedurevergadering 13 april 2021 heeft de commissie de
staatssecretaris verzocht om geen onomkeerbare stappen omtrent dit
onderwerp te nemen.

Voorstel:
Noot:

32.

Voorstel:
Noot:
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Stukken van de staatssecretaris van EZK
33.

Agendapunt:

Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL - Sandd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 9 april 2021
Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL - Sandd - 29502-180
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• De volgende brieven zijn in dit verband reeds controversieel verklaard:
'Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en
Sandd' d.d. 1 juli 2020 (Kamerstuk 29502-177); 'Besluit inzake artikel 47aanvraag van PostNL' d.d. 4 oktober 2019 (Kamerstuk 29502-174);
'Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL' d.d. 21 augustus 2020
(Kamerstuk 29502-178); 'Beantwoording vragen commissie over artikel
47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd' d.d. 11 december
2019 (Kamerstuk 29502-176); 'Artikel 47a-besluit inzake de concentratie
van PostNL en Sandd' d.d. 27 september 2019 (Kamerstuk 29502-173).

Voorstel:
Noot:

34.

Agendapunt:

Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL-Sandd

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 16 april 2021
Nieuw vergunningsbesluit voor concentratie PostNL-Sandd - 2021Z06338
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• De volgende brieven zijn in dit verband reeds controversieel verklaard:
'Uitspraak rechtbank Rotterdam over de concentratie tussen PostNL en
Sandd' d.d. 1 juli 2020 (Kamerstuk 29502-177); 'Besluit inzake artikel 47aanvraag van PostNL' d.d. 4 oktober 2019 (Kamerstuk 29502-174);
'Vervolgproces artikel 47-aanvraag PostNL' d.d. 21 augustus 2020
(Kamerstuk 29502-178); 'Beantwoording vragen commissie over artikel
47a-besluit inzake de concentratie van PostNL en Sandd' d.d. 11 december
2019 (Kamerstuk 29502-176); 'Artikel 47a-besluit inzake de concentratie
van PostNL en Sandd' d.d. 27 september 2019 (Kamerstuk 29502-173).

Voorstel:
Noot:

35.

Agendapunt:

Onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 13 april 2021
Onderzoeksprogramma Fieldlab Evenementen - 25295-1167
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te betrekken
bij het plenaire debat overhet economisch steunpakket coronacrisis.
OCW

Agendapunt:

Fieldlab-evenement van Radio 538

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 20 april 2021
Fieldlab-evenement van Radio 538 - 2021Z06547
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te betrekken
bij het plenaire debat over het economisch steunpakket coronacrisis.
OCW

Voorstel:
Noot:

36.

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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37.

Agendapunt:

Schriftelijk overleg over de uitvoeringsproblemen rondom het
steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
(Kamerstuk 35420-231)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 22 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de uitvoeringsproblemen rondom het
steunpakket bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
(Kamerstuk 35420-231) - 35420-263
Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.

Voorstel:

38.

Agendapunt:

Toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van
Fieldlab activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 28 april 2021
Toesturen van alle onderzoeksvragen en onderzoeksplannen van Fieldlab
activiteiten waar reeds toestemming voor is verleend - 2021Z07102
Betrekken bij het plenaire debat over het economisch steunpakket
coronacrisis.
OCW

Voorstel:
Volgcommissie(s):

39.

Agendapunt:

Toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid inzake de regeling
Garantie Ondernemingsfinanciering Corona, Klein Krediet Corona en
Corona overbruggingskredieten Qredit

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 30 april 2021 - 35420-264
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te betrekken
bij het plenaire debat over het economisch steunpakket coronacrisis.

Voorstel:
Noot:

40.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van
de kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine
familiebedrijven (Kamerstuk 35570-XIII-27)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 21 april 2021
Reactie op de motie van het lid Amhaouch c.s. over het verbeteren van de
kredietverlening aan mkb-ondernemingen en kleine familiebedrijven
(Kamerstuk 35570-XIII-27) - 32637-451
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te agenderen voor het commissiedebat Ondernemen en
bedrijfsfinanciering van 9 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

41.

Agendapunt:

Evaluatie Programma Smart Industry

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 22 april 2021
Evaluatie Programma Smart Industry - 29826-128
Aanhouden tot de commissie Digitale Zaken de reikwijdte van haar
werkzaamheden heeft bepaald.

Voorstel:
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42.

Agendapunt:

Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 april 2021
Update Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021 - 2021Z07051
Aanhouden tot de commissie Digitale Zaken de reikwijdte van haar
werkzaamheden heeft bepaald.
J&V, BiZa, DiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):

43.

Agendapunt:

Vertrouwelijk informeren over de stand van zaken van de uitvoering
van het Besluit veiligheid en integriteit telecomnetwerken

Zaak:

Volgcommissie(s):

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 26 april 2021
Vertrouwelijk informeren over de stand van zaken van de uitvoering van het
Besluit veiligheid en integriteit telecomnetwerken - 24095-531
Bepalen of er behoefte is aan een vertrouwelijke technische briefing zoals door
de staatssecretaris aangeboden op 20 april 2021 tijdens het mondelinge
vragenuur over het bericht ‘Huawei kon gesprekken KPN-klanten afluisteren’.
Deze (fysieke) vertrouwelijke technische briefing kan plaatsvinden op 18 mei
2021 van 16.30 tot 17.30 uur.
J&V

Agendapunt:

Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 28 april 2021
Jaarverslag 2020 Adviescollege Toetsing Regeldruk - 29515-457
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze voor kennisgeving aan te nemen.

Voorstel:

Noot:

44.

Voorstel:
Noot:

45.

Agendapunt:

Resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek
(TO2)

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 29 april 2021
Resultaten evaluatieonderzoek organisaties voor toegepast onderzoek (TO2) 2021Z07189
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het te zijner tijd te plannen commissiedebat Innovatie.

Voorstel:
Noot:

46.

Agendapunt:

Ontwikkelingen in de glasvezelmarkt

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 6 mei 2021
Ontwikkelingen in de glasvezelmarkt - 2021Z07446
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel is, is het voorstel deze te agenderen
voor het commissiedebat Telecommunicatie op 20 mei 2021.

Voorstel:
Noot:
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Stukken van andere bewindspersonen

Geen agendapunten
Europa
47.

Agendapunt:

Fiche: Mededeling Digitaal kompas 2030

Zaak:

Brief regering - minister van Buitenlandse Zaken, S.A. Blok - 23 april 2021
Fiche: Mededeling Digitaal kompas 2030 - 2021Z06950
Agenderen voor het commissiedebat op 1 juni 2021 over de Telecomraad.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt veklaard, is het voostel deze te
agenderen voor het commissiedebat op 1 juni 2021 over de Telecomraad.
EU, DiZa

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

48.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie inzake het verslag van de
Energieraad (VTC) van 14 december 2020 (Kamerstuk 21501-33-847)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 22 april 2021
Antwoorden op vragen commissie inzake het verslag van de Energieraad
(VTC) van 14 december 2020 (Kamerstuk 21501-33-847) - 21501-33-853
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
deze te plannen voor het commissiedebat over de formele Energieraad
van 22 juni 2021 op 3 juni 2021.

Voorstel:
Noot:

49.

Agendapunt:

Verslag Informele Raad voor Concurrentievermogen van 22 maart
2021

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G.
Keijzer - 9 april 2021 - 21501-30-529
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is.
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het in het voorstel
deze te agenderen voor het commissiedebat Raad voor
Concurrentievermogen op 25 mei 2021.
EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):

50.

Agendapunt:

EU-voorstel: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie COM
(2021) 06 (Engelstalige versie).

Zaak:

EU-voorstel - Organisatie, Europese Commissie - 21 april 2021
EU-voorstel: Een Europese aanpak van kunstmatige intelligentie COM (2021)
06 (Engelstalige versie). - 2021Z06637
Ter bespreking.
• Bepalen of deze brief al dan niet controversieel is
• Indien deze brief niet controversieel wordt verklaard, is het voorstel om
conform het behandelvoorstel in onderstaande EU-stafnotite te besluiten.
• De commissie heeft het wetgevende EU-voorstel 'Een Europese aanpak
van kunstmatige intelligentie' prioritair verklaard op basis van het
werkprogramma van de Europese Commissie voor 2020.
DiZa, EU

Voorstel:
Noot:

Volgcommissie(s):
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Zaak:

Noot:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 mei 2021
Stafnotitie - Voorstel voor de behandeling van de Europese aanpak
kunstmatige intelligentie - 2021Z07407
Ter bespreking.
De stafnotitie zal vrijdag 7 mei beschikbaar zijn.

Agendapunt:

Stafnotitie - Voortzetting EU-rapporteurschap Klimaat

Zaak:

Voorstel:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
- 4 mei 2021
Voorstel van het lid Agnes Mulder (CDA) inzake voortzetting van het EUrapporteurschap Klimaat - 2021Z07406
Ter bespreking.

Agendapunt:

Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van EZK

Zaak:

Lijst met EU-voorstellen - griffier, D.S. Nava - 4 mei 2021
Overzicht nieuw gepubliceerde EU-voorstellen op het terrein van EZK 2021Z07405
Ter informatie.

Voorstel:

51.

52.

Voorstel:

53.

Agendapunt:

Voorstel werkwijze Europese dossiers commissie Economische Zaken
en Klimaat

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 4 mei 2021
Voorstel werkwijze Europese dossiers commissie Economische Zaken en
Klimaat - 2021Z07408
Ter bespreking.

Voorstel:

Overige stukken
54.

Agendapunt:

Openbaarmaking van een advies van de parlementair advocaat over
een deel van de coronasteunregelingen in relatie tot de rechtpositie
van startende ondernemers

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, F. Azarkan (DENK) - 15
april 2021 - 35420-256
Kabinetsreactie reeds gevraagd ten behoeve van het plenaire debat over het
economisch steunpakket coronacrisis, conform commissiebesluit d.d. 13 april
2021.

Voorstel:

55.

Agendapunt:

Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen,
(dertigleden)debatten en (nog te plannen) commissiedebatten
commissie EZK

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 3 mei 2021
Overzicht van plenair aangemelde wetsvoorstellen, (dertigleden)debatten en
(nog te plannen) commissiedebatten commissie EZK - 2021Z07367
Periodiek inplannen van commissiedebat Klimaat en energie en
commissiedebat Mijnbouw Groningen, waarbij de vraag voorligt welke
frequentie dient te worden gehanteerd.
Vanwege het grote aantal brieven over Klimaat en energie en over Groningen
is in de vorige periode door de commissie besloten deze overleggen vooruit te
plannen en dan met om de vijf a zes weken.

Voorstel:

Noot:
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56.

Agendapunt:

Voorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Van der Lee
(GroenLinks) voor een stafnotitie inzake financiering energietransitie

Zaak:

Brief van lid/fractie/commissie - Tweede Kamerlid, A.H. (Agnes) Mulder (CDA)
- 6 mei 2021
Voorstel van de leden Agnes Mulder (CDA) en Van der Lee (GroenLinks) voor
een stafnotitie Financiering energietransitie - 2021Z07482
Ter bespreking.

Voorstel:

57.

Agendapunt:

Stafnotitie Voorstel gesprek met onderzoekers TU Delft inzake de
raadpleging onder Nederlandse burgers t.a.v. het klimaatbeleid.

Zaak:

Stafnotitie - griffier, D.S. Nava - 6 mei 2021
Stafnotitie Voorstel gesprek met onderzoekers TU Delft inzake de raadpleging
onder Nederlandse burgers t.a.v. het klimaatbeleid. - 2021Z07490
Ter bespreking.

Voorstel:

Reeds geagendeerde/betrokken stukken
58.

Agendapunt:

Antwoorden op vragen commissie over de Oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. (o.a. Kamerstuk
35632-1)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 19 april 2021
Antwoorden op vragen commissie over de Oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. - 35632-5
Betrokken bij het tweeminutendebat over de oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. op 22 april 2021.

Voorstel:

59.

Agendapunt:

Reactie op de motie van het lid Van Raan over duurzamere vormen
van energieopwekking voor Bonaire (Kamerstuk 28165-342)

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 19 april 2021
Reactie op de moties ingediend tijdens het VAO Staatsdeelnemingen van 13
april 2021 - 28165-349
Betrokken bij het tweeminutendebat over de oprichting van de 100%
beleidsdeelneming Bonaire Brandstof Terminals B.V. op 22 april 2021.

Voorstel:

60.

Agendapunt:

Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 13 april 2021
Diverse onderwerpen schadeafhandeling Groningen - 33529-865
Betrokken bij het plenaire debat over het ontwerp-instemmingsbesluit
gaswinning Groningenveld op 14 april 2021.
BiZa

Voorstel:
Volgcommissie(s):
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61.

Agendapunt:

Geannoteerde Agenda informele videoconferentie van
energieministers 22 april 2021

Zaak:

Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, B. van 't Wout 9 april 2021
Geannoteerde Agenda informele videoconferentie van energieministers 22
april 2021 - 21501-33-851
Betrokken bij het schriftelijk overleg over de Energieraad (informeel) d.d. 22
april 2021, gehouden op 15 april 2021.
EU

Voorstel:
Volgcommissie(s):

Rondvraag

Geen agendapunten
BESLOTEN GEDEELTE

Geen agendapunten

Griffier:

D.S. Nava

Activiteitnummer:

2021A02581
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